
 

ANUNCIO NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS E NA PÁXINA WEB DO CONCELLO

Por  Resolución  do  alcalde,  con  data  de  22/03/2019,  aprobouse  a  relación  de 

aspirantes admitidos no proceso de selección de 6 péons desbrozadores dentro do 

Plan de Obras e servizos (Plan Concellos 2019-Liña 3) da Deputación de Pontevedra, 

na cal se establece o seguinte:

RESOLUCIÓN 

A Deputación de Pontevedra outorgou ao Concello de Redondela unha subvención de 

271.413,88 euros para levar a cabo o Plan Concellos 2019- Liña 3: Emprego para a 

conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais,  para a contratación 

laboral  de  23  traballadores,  a  tempo  completo, durante  5  meses,  sen  que  a 

subvencionabilidade dos contratos poida exceder o 31/12/2019.

A dita  subvención concédese ao abeiro  das Bases reguladoras do Plan Concellos 

2019  (liñas 2 e 3) (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 242, do 

18/12/2018), que se establecen con carácter complementario ás do Plan de obras e 

Servizos (Plan de Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, (Boletín Oficial  

da  Provincia  de  Pontevedra (BOPPO)  núm.  2,  do  03/01/2018  e  extracto  da 

convocatoria no BOPPO núm. 3, do 04/01/2018), para impulsar, no ámbito municipal, a 

oferta de emprego considerada un eixe prioritario para acadar a cohesión social no 

territorio provincial e para  regular o procedemento de concesión e xustificación das 

subvencións destinadas á promoción do emprego.

Por resolución de alcaldía 2019-0716 de data 14 de marzo de 2019 publicouse a lista 

de admitidos, nomeouse o tribunal e fixouse a data de constitución do mesmo e de 

fixación dos criterios de valoración do proceso de selección de 6 peóns desbrozadores 

dentro do Plan Concellos 2019-Liña 3.

Con data 15/03/2019 e rexistro de entrada núm. 2019-E-RC-3631 dona Ana Isabel 

Mato Pérez presenta alegación e desexa participar no proceso de selección e don 

Jesús Manuel Parada Alonso achega xustificante polo que non se pode presentar ao 

proceso de selección

De conformidade coas bases e visto o anterior, é polo que, 

 



 

RESOLVO:

PRIMEIRO: Admitir a dona Ana Isabel Mato Pérez a participar no proceso de selección 

de 6 peóns desbrozadores dentro do Plan Concellos 2019-Liña 3 da Deputación de 

Pontevedra.

SEGUNDO:  Aceptar  o  xustificante  de  don  Jesús Manuel  Parada  Alonso  para  non 

participar  no  proceso  de  selección  de  6  peóns  desbrozadores  dentro  do  Plan 

Concellos 2019-Liña 3 da Deputación de Pontevedra”

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE
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